
Motioner till årsmötet för Svenska Muythaiförbundet 2018 

 

Motion 1 

 

Härmed föreslås en utökning med B klass herrar på SM från 2019. 

 

Fördelarna är 

 

Att nå en säkrare matchning. 

 

Att bygga upp juniorer med rutin innan A klass, lite som fotbollen kör U 19,U 21 osv, alltså 

skapa en tydligare utvecklingsmodell. 

 

Att vi får behålla våra juniorer som vi ofta ser sluta då steget för många är för stort att som 

18 åring möta proffs med massor av fler matcher och rutin (här kommer aspekten osäker 

matchning in igen). Många behöver ett par år för att utveckla mer teknik och styrka och det 

ska vi som förbund bevaka och utveckla och skapa plattformar för med avsikt att behålla 

våra juniorer. 

 

Förutsättningarna är 

 

Deltagare får inte vara över 23 år det verksamhetsår det gäller. 

Detta är förutsättningen för att delta vid internationellt mästerskap i B klass. 

Alltså får man inte fylla 23 år det år man tävlar i b klass SM utan man ska vara max 22 år hela 

verksamhetsåret. Om deltagare under 22 år hellre vill vara med i A klass bör det testas mot 

dennes erfarenhet och kravet på säker matchning, här ser vi återigen att rankingsystem 

saknas men skulle vara en fördel i detta och många andra lägen för oss. 

 

Inte tidigare vunnit B klass SM utan då går man till A klass SM med den rutin de fått under 

året. 

 

Till en början gäller detta herrklassen då det i nuläget är osäkert med B klass internationellt 

för damer (det har testats vid EM i Polen 2014 men inte efter det). 

 

Underlaget har aldrig undersökts men vi anser att det är värt att se efter intresse och ser 

hellre färre men jämnare matcher än vi har idag på SM samt att vi ger juniorer en chans att 

se att det finns utveckling i steg inom förbundet. 

 

Motion 2 

 

Att lägga Junior och Senior SM i januari för att få extra tid att förbereda arbetet med att ta 

ut, organisera och planera aktiviteter för landslagen. 

Ofta blir tiden knapp mellan ett SM och ett mästerskap då VM senare år hållts första halvan 

av året och inte som förr den andra halvan. På detta sättet är det lättare att skapa ett 

verksamhetsår för landslagen. 

 

Varbergs Thaiboxningsklubb. 



 

 


